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ANATOMIA 









Desperta interès l’aurícula als cardiòlegs? 

Fibril·lació 

auricular 

Insuficiència 

cardíaca amb FEVE 

preservada 





La mida importa? 

• La dilatació auricular s’associa a events adversos cardiovasculars: 

– Fibril·lació auricular  

– Insuficiència cardíaca 

– IAM 

– Ictus 

– Mort cardiovascular i mortalitat global 

 

•    La mida AE aumenta en resposta principal a 2 estímuls:  

- Pressió: EM, IC sist/diast 

- Volum: IM, shunts E-D, estats hiperdinàmics, fístula A-V 

 



Ecocardiograma transtoràcic (ETE AE no íntegra en sector imatge) 

Diàmetre 



Àrea 



Volum 2D 

Mètode de discs biplanar 

 

Mètode àrea-longitut 



Volum > Àrea> Diàmetre 

J Am Coll Cardiol 2006;47:1018 –23 

Aurícula no creix simètrica !!! 



Volum 3D 

• 2D assumcions geomètriques però avalada per amplis estudis i major 

aplicabilitat clínica.  

• 3D ventatge no interpretació geomètrica però requereix anàlisi off-line i cal 

validació.  

• Mesura volum 3D té millor correlació amb RMN (però ambdos infraestimen) 

 

 



FUNCIÓ 



Funció auricular 

 

• Contribueix a l’ompliment ventricular fins a un 30%, dependent de funció diastòlica 

VE  bon marcador de severitat i cronicitat de la disfunció diastòlica 

• Sensor de volum  allibera pèptids natriürètics en resposta a distensió  natriuresi, 

VD, inh SRAA-SNS 

• Disposem de tècniques noves: Strain i eco-3D que permet realizar estudi de funció 

auricular. 

 

 

 



Funció auricular 

Fases activitat auricular: 

1. Reservori  (retorn venós venes pulmonars) = fase contracció isovolumètrica 

+ ejecció + relaxació isovolumètrica 

2. Conducte (pas de sang d’AE a VE) = diastòle precoç/diàstasi 

3. Bomba contràctil (15-30% ompliment VE)   = diástole tardia 

 

 



STRAIN 
 

• Deformació de les fibres miocàrdiques durant el cicle cardíac 

• Strain= % de deformació 

• Strain rate= diferència de velocitat de deformació entre dos punts del 

miocardi 

• Valors negatius indiquen escurçament i els positius elongació 

• Sensibilitat superior al mode M o el 2D per detectar canvis en la funció 

miocàrdica 



SPECKLE 

 
• No basada en principi Doppler, sinó en el seguiment de marcadors acústics 

(speckles). Aquests canvien la seva posició en concordància amb el 

moviment del teixit subjacent 

• Permet avaluar la deformació circumf, radial i longitudinal 

• Principal ventatge: angle-indepenent 

• Prinicipal limitació: ventana acústica i frame rate 





Left atrial systolic and diastolic dysfunction in heart failure with 

normal left ventricular ejection fraction 





• Correlació lienal negativa entre fibrosi i 

strain mig-lateral i strain rate 

• Pacients amb FA persitent tenen major 

fibrosi i menor strain que paroxística i 

aquesta que normals. 

• Strain correlació inversa amb volum AE 

indexat i correlació positiva amb fracció 

de buidament AE. No relació amb 

diàmetre auricular. 

 

Circ Cardiovasc Imaging. 2010;3:231-239 



ORELLETA ESQUERRA 

• Origen de trombes en pacients amb FA 

• Interés particular en cardioversions i procediments invasius (valvuloplàstia, ablació 

VVPP, mitraclip, tancament orelleta) 

• Anatomia: morfologies variades, orifici generalment ovalat seguit del coll i el cos que 

pot tenir diversos lòbuls (el més habitual 2) i interior rugós amb músculs pectinis,  





• Més risc trombes: major número de lòbuls, morfologia coliflor, reducció de contracció 

i estasi sanguini 







QUE DIUEN LES GUIES CLÍNIQUES? 





Demostració objectiva d’alteració cardíaca estructural i/o funcional: 

 

 
 

• Volum indexat d’aurícula esquerra > 34mL/m2 

• Massa ventricular esquerra indexada  

• Home ≥ 115g/m2 

• Dona ≥ 95g/m2 

• E/e’ ≥ 13 

• DTI e’ septal i lateral <9cm/s. 

 







Circulation. 2013;127:00-00 



CONCLUSIONS 

• Estudi d’anatomia i funció AE té importants implicacions clíniques i 

pronòstiques 

• En la pràctica clínica s’aconsella valorar mida AE per volum 2D (4C i 2C). 

El volum 3D és superior al 2D, potencial técnica en futur. 

• El 3D i el strain ens permeten un estudi funcional: estudi fàsic de volums 

auriculars i estudi de deformació de les parets tot i que no s’han integrat en 

pràctia clínica rutinària. 

• RM i TC bona resolució espaial, relacions estructures veïnes. RM 

carcterització tissular (fibrosi) 

 

 

 


